TARTÁLYOS GÁZ
VÁLASSZA AZ IDEÁLIS
MEGOLDÁST!
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Rólunk
FLAGA Hungária Kft.

UGI

TANÚSÍTVÁNY

BIZTONSÁG

A Flaga hazánk egyik vezető PB-gáz szolgáltatója, mely
kiváló minőségű pébégáz termékeket kínál vásárlóinak Szállítási flottánknak köszönöhetően garantáljuk ügyfeleink 100 os PB-gáz ellátását országszerte
A termékeink között a tartályos és palackos gáz, továbbá az
autógáz is megtalálható. Mindemellett elvégezzük PB-gáztartályaink karbantartási és javítási munkálatait is. Központi irodánk Budaörsön, töltőüzemeink Székesfehérváron és
Lakiteleken találhatóak.

A FLAGA Hungária Kft. a világszerte működő UGI Corporation
leányvállalata. Az 1882 es alapítású UGI Corporation (United Gas Improvement) az Egyesült Államok első lakossági
energiaszolgáltatója. Szolgáltatásai között a PB gáz, a földgáz és az elektromos áram szolgáltatása a legjelentősebb.
A UGI mintegy 13 000 dolgozót foglalkoztat, és 1929
óta jegyzik a New York i tőzsdén. A FLAGA Hungária Kft. által
forgalmazott termékek márkaneve a FLAGA Gáz.

2021 novemberében sikeresen megtörtént a FLAGA Hungária Kft ISO 9001 2015 szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszer újratanúsítása.

Eredeti formájában színtelen és szagtalan, de a biztonságunk érdekében az esetleges szivárgás esetére a gázt szagosítják. Mivel a szaga kissé kellemetlen, könnyen észrevehető az esetleges szivárgás elég hozzá 1 250 gáz levegő
arány. Így a Mivel PB-gázzal való fűtés biztonságos.
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KÖRNYEZETBARÁT MEGOLDÁS
A hagyományos tüzelőanyagokhoz (fa, fűtőolaj) viszonyítva a PB gáz égésekor lényegesen kisebb károsanyag kibocsátást eredményez. Égése során nem keletkezik korom,
füst, vagy egyéb mérgező anyag.

MAXIMÁLIS KÉNYELEM
Modern távadóval ellátott szintjelzőinknek köszönhetően
igény esetén értesíteni tudjuk a gáztartály aktuális töltöttségi szintjéről. Megrendelés esetén gondoskodhatunk az
időbeni feltöltésről, így Önnek nem kell azon aggódnia, hogy
mikor fogy el a gáz.

PB gáz felhasználás
Mi a PB-gáz?
A PB-gáz folyékony halmazállapotú gáz, mely propán és bután keverékből áll. A vegyi összetételének köszönhetően az
összes alternatív energiahordozó közül a legtisztább és a
legmagasabb egységnyi fűtőértékkel rendelkezik. Főzéshez és fűtéshez is kiválóan használható.
Az alk almazási területe széleskörű. Jelentős mennyiségben
alk almaz zák fűtésre, melegvíz-előállításra, de a termék
stabil fűtőértékének köszönhetően előszeretettel alkalmazzák az ipari techonológiák esetén (üvegmegmunkálás,
hegesztés, lángvágás), és a mezőgazdaságban egyaránt
(fagymentesítés, szárítás).
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TARTÁLYOS
GÁZ

TARTÁLYOS GÁZ A
MEZŐGAZDASÁGBAN

TARTÁLYOS
GÁZ AZ IPARBAN

AUTÓGÁZ

A PB-gáz hatékony
és környezettudatos
megoldást kínál energetikai,
motorüzemű és technológiai
felhasználásokhoz.

A PB-gáz tökéletes
megoldás, ólak, istállók,
melegházak, szociális
épületek fűtésére,
terményszárítás
energiaellátásához.
Az alacsony károsanyag
kibocsátása lehetővé teszi
a biogazdálkodásokban való
alkalmazását is.

A PB-gáz kiváló megoldás
energetikai és technológiai
célú berendezések
kiszolgálásához. Igény
esetén alkalmazható
anyagmozgató berendezések
(targoncák) üzemanyag
ellátásához is.

Az autógáz évtizedek óta
népszerű, gazdaságos
alternatív üzemanyag az
egész világon.
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PB-gáz előnyei tartály
tartályos kiszerelésben

A PB gáz előnyei

A FLAGA tartályai az ellátási területen föld felett, vagy föld alatt is elhelyezhetőek.
A PB-gáz számos célra tökéletes megoldás. PB-gázzal lehet fűteni, főzni, grillezni, világítani, hűteni vagy éppen
elektromosságot előállítani – mindezt anélkül, hogy földgáz, vagy elektromos hálózathoz csatlakoznánk. A PB-gáz
nagy előnye, hogy magas fűtőértékének köszönhetően gyorsan eléri a kívánt hőmérsékletet, így a gázégők és kazánok
esetében kifejezetten hatékony.

1 kg PB-gáz egyenlő

1,3 m3 főldgáz

13 kwh villamos
energia

2,8 kg szén

1,15 l fűtőolaj

3-6 kg tűzifa

TISZTA ENERGIA
A PB-gáz tökéletes égése során csak víz és szén-dioxid keletkezik. A PB-gáz nem veszélyezteti a talajvizet vagy a talajt,
teljes mértékben biztonságos, éppen ezért vízvédelmi területeken is alkalmazható.

BIZTONSÁG
Eredeti formájában színtelen és szagtalan, de a biztonságunk érdekében az esetleges szivárgás esetére a gázt
„szagosítják”. Mivel a szaga kissé kellemetlen, könnyen észrevehető az esetleges szivárgás – elég hozzá 1:250 gázlevegő arány. Így a PB-gázzal való fűtés biztonságos.
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Biztonság
Abban az esetben, ha gázszivárgást, illetve egyéb műszaki rendellenességet észlel a tartálynál, vagy
szerelvényeinél, hívja a FLAGA GÁZ segélyhívó számot: +36 22 512 503
Tűz esetén kérjük, értesítse a Tűzoltóságot (112), és ha sérültek is vannak – akkor a Mentőszolgálatot is (112).
Ha ez nem veszélyezteti az egészséget és az életet, zárja el a fali főelzáróját és a tartályon lévő főelzáró
szerelvényt.

AKÉ ĎALŠIE VÝHODY PRINÁŠAJÚ DODÁVKY CEZ PLYNOMER?

•A tartály biztonsági övezetében ne végezzen olyan
átalakításokat / munkálatokat, amelyek módosíthatják
az engedélyezett telepítési körülményeket. Pl. fa
ültetése, épület építése, út kialakítása.
•A tartályos rendszer közelében, könnyen
hozzáférhető helyen rendelkezésre kell, hogy álljon a
jogszabályoknak megfelelő poroltó.
•Biztosítsa a FLAGA Gáz részéről érkező szakemberek
számára a tartályos rendszer megközelíthetőségét.
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06 23 535 535
flaga@flaga.hu
Ne feledje, hogy honlapunkon nem csak az aktualitásokról olvashat, hanem:
• leadhatja gázrendelését
gazrendeles@flaga.hu

A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉS ELVEI:
•A tartály biztonsági övezetét minden éghető anyagtól
mentes állapotban kell tartani. Valamint a tartály
megközelíthetőségét biztosítani szükséges.

Ügyfélszolgálatos kollégáink szívesen állnak rendelkezésére hétköznap 8.00– 16:30 30-ig

•A berendezés biztonsági övezetében tilos dohányozni,
elektromos eszközöket (beleértve a mobiltelefonokat
is) használni, tüzet gyújtani, grillezni vagy egyéb más
tűzforrásokat használni.

• igénybe veheti online chat szolgáltatásunkat
www.flaga.hu

•Ügyeljen arra, hogy a tartály és a fogyasztói rendszer
közötti csatlakozóvezeték nyomvonalán ne végezzen
olyan tevékenységet, amely veszélyezteti
a csővezetéket.
•Csak a FLAGA GÁZ szakképzett alkalmazottai, vagy
az általa felhatalmazott, megfelelő szakképesítéssel
rendelkező személyek dolgozhatnak a gáztartály
telepítésén, karbantartásán és időszakos vizsgálatán.
•A gáztartályon lévő szerelvények zárófedelét minden
esetben lecsukva kellsukv

FLAGA 24 órás vészhelyzeti telefonszám:
06 22 512 503
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Ügyfél-ajánlási program
Vegyen részt ajánlói programunkban,
és 150 kg pébégázt kap a Flagától

A RÉSZLETEKÉRT KATTINTSON IDE!
06 23 535 535
www.flaga.hu

A FLAGA KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ TERMÉKEIN TÚL KOMPLEX SZOLGÁLTATÁST IS
NYÚJT A TARTÁLYOS PB-GÁZ HASZNÁLATÁHOZ. FLAGA ÜGYFÉLKÉNT AZ ALÁBBI
SZOLGÁLTATÁSOK ÉRHETŐEK EL:

szükséges gázellátás garanciája

• tartálykiegészítő elemek cseréje meghibásodás esetén
• tartályok ellenőrzése és nyomáspróbák elvégzése

• napi 24 órás ügyelet vészhelyzet elhárítására

• komplett PB-gáz ellátó rendszer engedélyeztetése

• tartályok védőföldelésének ellenőrzése

• független vállalatok által elvégzett rendszeres

• biztonsági szelepek és gázrendszer tömítések ellenőrzése

gázminőség ellenőrzés
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• gázfogyasztó készülékek folyamatos működéséhez

